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پژوهشی و گروه بندی 
آنها در سیستم گلستان

پرینت کردن 
 2712گزارش 

سیستم گلستان

تحویل درخواست ارتقا به همراه پرینت 
سیستم گلستان و  2712گزارش 

مستندات مربوطه به دانشکدة مربوطه

تشکیل کمیتة منتخب در دانشکده بر 
طبق آیین نامه ارتقاء

بررسی پروندة متقاضی و امتیازدهی 
به موارد مربوطه و پر کردن فرم 

امتیازات و صورتجلسه

آیا درخواست متقاضی 
پذیرفته شده است؟

اعلم رد درخواست 
ارتقا به متقاضی

تهیة نامة موافقت کمیته منتخب به 
امضای رئیس دانشکده و ارسال پرونده 

به حوزة معاونت آموزشی دانشگاه

خیر

بله

ارجاع نامه رئیس 
دانشکده به کارشناس 
حوزة معاونت آموزشی

دریافت نامة رئیس دانشکدة 
متقاضی به انضمام پروندة وی 
و تأیید کمیته منتخب دانشکده

بررسی دستی کامل 
بودن پرونده و مدارک

آیا مدارک کامل است؟
سیستم 3-9آیا گزارش 

گلستان در مورد طرح های پژوهشی 
در پرونده وجود دارد؟

بلهبله

درخواست از دفتر ارتباط با 
صنعت برای ارئه اطلعات 

تکمیلی از طرح های پژوهشی 
متقاضی

تهیه اطلعات طرح های 
پژوهشی پرونده ارسالی از 
طرف حوزه معاونت آموزشی

ارسال اطلعات تکمیلی 
به کارشناس حوزه 

معاونت آموزشی

 1ارجاع پروندة متقاضی به کمیسیون مادة 
جهت بررسی

متقاضی را  1آیا کمیسیون مادة 
واجد شرایط ارتقا می داند؟

پایان

امتیاز دهی به پروندة 
متقاضی در فرم مربوطه 

و بررسی پروندة وی

ارجاع نظر کمیسیون  در 
قالب صورتجلسه به 
حوزة معاونت آموزشی

خیر

درخواست از متقاضی برای 
تکمیل مستندات و مدارک

تکمیل مستندات و 
مدارک پرونده

ارسال مدارک تکمیل 
شده به کارشناس حوزه 

معاونت آموزشی

اعلم رد درخواست 
ارتقا به متقاضی به 
همراه ذکر دالیل

خیر

ارجاع پرونده به انضمام فرم صورتجلسه 
تخصصی گروه به کمیسیون تخصصی 

جهت امتیاز دهی و بررسی

بله

امتیاز دهی به پروندة 
متقاضی در فرم مربوطه 

و بررسی پروندة وی

ارجاع نظر کمیسیون  در 
قالب صورتجلسه به 
حوزة معاونت آموزشی

آیا کمیسیون تخصصی متقاضی 
را واجد شرایط ارتقا می داند؟

اعلم رد درخواست 
ارتقا متقاضی به 

دانشکده به همراه 
ذکر دالیل

خیر

بله

ارجاع پرونده جهت بررسی نهایی به هیأت ممیزه

بررسی نهایی توسط 
هیأت ممیزه

ارجاع نظر هیئت ممیزه 
در قالب صورتجلسه به 
حوزة معاونت آموزشی

آیا هیئت ممیزه متقاضی را واجد 
شرایط ارتقا می داند؟

اعلم نتیجه به متقاضی خیر

بله

اعلم نتیجه به متقاضی و ابلل به 
کارگزینی جهت انجام امور مربوطه

 2-2استخراج نمرات مربوط به بند 
از - کیفیت تدریس(آئین نامه ارتقاء 

گلستان و نظرسنجی دانشکده

بله
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